
ఇభ్బాల్ క 
(తలుగు సేత) ' 

11 

ACE. MO» Lp ERs 

డాకద్ 
శు 

బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 

(ప్రచురణ 

ఆంధ్రపదేశ్ సాహిత్య అకాడమి. 
కళాభవన్, సెఫాబాదు, మ సతో 004. 



free pal గబ రీ క్లో 
మాలా 

1. మిణుగురు పురుగులు 

'తోటలఇంటిలో కలదు మిణుగురు వెలుగు 

సుష్పుముల కవి నభలో దీపము వెలుగుచున్న చా ? 
వచ్చెనా ఆకనమునుండి ఎగురుచు. వై న నక. తము! 
"లక్ష పాణము వచ్చేనా చం|దుని Mees 

"లేక రజనీ రాజ్యమునకు దివసంపుదూత అరుదెంచెనా . 

పర దేశమున [(పకాళిం చెను, స్వస్థానమున కీ రినాందక 

లేక ఉడువతి ఉడుపులనుండి ేలిక ఉండ జారిపణెనా 

లేక, సూర్యుని దు స్తులనుండి ఒక అణువు |వకాశించు 

చున్నదా ! 

దాగియుండిన (పాచీన సౌంటర్యపు కాంఠి విందువా! 

(పకృతి దానిని వకాంతమునుండి నథలోనికి ఈ డ్చెను 

చిన్న చం దునిలో శుక్ల కృన్ల పదముల కలయిక 

ఇపుడు |గవాణములో విడుపు, ఇపుడు [గవహాణములో పట్టు 

శలభమునకు రెక్కలున్న వి, మిణుగురునకు శిక్కలు కలవు. 

అది వెలుగును వెదకుచుండును, ఇది ఒడలంతా వెలుగు 

స్త 

(పకృతి, వుడమిలో . అన్నింటికి. హృదయమును ఆక్కరించు 



లి 

_ శలభమునకు వెలుగుదప్పిక నిచ్చెను. [Cy | (7 

మిణుగురునకు వెలుగునిచ్చెను.. shh 

భావలేని పతులకు స్వనముల నొనూాాన్మ 

పువ్వులకు రెక్కునాలుకల నొసగి నిళ్శబ్దపాఠముల సేశ్చెను. 

సం ధ్యారాగముల దృశ్యముల రమ్యత "పతనము కొరకే 

అ ఆప్పరనకు దీ ప్రినిచ్చి, అల్వాయువు నూను 

|పాతకకాలమునకు వ ర్లశోభల నిచ్చెను, పెండ్లి కూతురు రమ 

ణీంరు రూవమువ లె 

ఎరని దుస్తుల తొడగి* మంచుఅద్దమును ఇచ్చెనా ! 

చెట్లకు పీడలను. తెమ్మెరలకు పయుళ క్తి మవొనసెశా 

నీరములకు పారుదల, తరంగములకు చంచలత (వనాదించెను: 

ఈ వ్య త్యాసములున్న ఏ. ఈ మాట నిజము 

మిణుగురునకు ఏది దినమో, అదే మనకు ర్యాతి, 

త్రి 

సృష్టిసౌ ందర్భము అన్ని వ స్తువులలో (ప్రకాశించి బహిర్గత 
మగుచుండును.. 

మానవులలో అదిభాష, మొగ్గలలో వికసింప కోరిక 

చం దుడు ఆకనమున కవిగుండెవలె నున్నాడు. 

అచ్చట వెన్నెల కలదు, ఇచ్చట విరహవేదన 

సంభాషణావై ఖరి వంచించుచున్నది, లేకున్న 

మధుర గీత మే. శకుంతముల సౌరభము 
పరిమళ మే, |పనూనముల కూజితము 



జి దాగ్' 

గాలిబు గొప్పతనము 

కొంతకాలము మరుగుపడెను భూమిలో; 

మువహాది మజరూహ్! 

నీచాసియాయెను నిశ్ళబ్దన గరమున, 

కూలనేసెను వరాయి| పాంతమున 

అమీర్ మీనాయిని"" మృత్యువు. 

సభా న్మేతమున ఇంతదనుక కలదు 
అమీరుని మదిఠా మత్తత. 

“కానీ నేడు తోడి గాయళకా 

తోట ఆంతయు దిగులుచెంది యున్నది. 

కాంతిదీవము ఆరిపోయెను 

సాహితీనభ శోకము చెందియున్న ది. 

1. దాగ్ - ఢిల్లీలోని లాల్భిలాలో పుట్టిపెరిగి, హైదరాజాదులో మరణించిన 

మహాకవి, 

శి. మహది మజరాహ్ _ పాచీనక వులు 

శ. అమీర్ మీనాయి- పసి ద్ధక వి 



ఢిల్లీ బుల్ బుల్ 

ఆ నందవనమున కట్టుకొనెను గూటిని 

జీవన వనమున 

కోకిలలన్నియు కూడ ప వి 

చనిపోయెను, చాగ్, అయ్యో 

పాడె అతనిది భుజకోభయా యెను 

ఢిల్లీ క డపటిక వి నిళ్ళబ్దుడాయెను. 

_ ఇక నెక్కడ ఆ చమత్కారములు 

వర్ణ నావై ఖరుల సొబగులు: 

వృద్దాప్యపు కర్పూర మున 

దాగియుం జను యొవనాగ్నులు. 

ఆయన ముఖమున వెల్వడిన కోరికే 

అందరిహృదయముల దాగి ఉండినవి. 

అఆయనకడ, అర్థ మను లైలా 

మేలిమునుగును వదలినది . 

అంతదనుక మేసోలో కూర్చుని ఉండినది. 

"ఇక ఎవరు అడుగగలరు . 

' పవనముల. |వనూన. మౌనరవాన న్యము ల 

ఎవరు ఎరుగ గలరు 

వనముల కోకిల రోదనా రావుల! 

భావముతో ఎగురుటలో 

వాస్తవిక తపట్ట (వమ త్తుడు కాలేదు. 



పతి. ఎగురుచుండియు 

గూటిమీదనే దృష్టిని నిలిపియు౦ జెను. 

సూత్యుదర్శియగు భావములతో 

_ అకనమున కొలతలు వేయుచు 

భిన్న శీర్షి కల సొంపుల 

మన కిక ఎవరు చూపగలరు? 

యుగతి క్షరుచుల రూపును 

_ఎవరిక చిత్రించి పడ్పించగలరు ? 

కల్పనా నవ్యజగ త్తును 

ఎవరిక చూపించి ముగ్గులచేయగలరు ? 

ఈ తోటలో పీరాజ్! కోకిల హోఫిజ్” వంటి 

మధురభావుకులు పుట్టగలరు, 

శతమానములుగ కవులు 

అద్భుతముల చూవగల దివ్యళ _ి గలవారు, 

కళామందిరములలో 1 

'వెలశిల్పులు ఉద్భపిం చగలరు. 

మధువును |తాగించెదరు 

కొ తసాఖీలు, [కొ తపాన పా తలతో, 

హృదయ] గంథాలకు 

బాల వ్యాఖ్యానములు _వానెదరు. 

1. పారశీక దేశమునందలి ఓక పట్టణము 

2. ప్రసిద్ధ పారశీక కవి (వేదాంతవే త్ర) 



రి 

యౌవన స్వవ్నములారా ! 

మీ అర్జములు చాలమంది చెప్పగలరు. 

కాని |వేమచి| తమును 

' యభథాతథముగ ఎవరు (వాయగలరు? 

గురితప్పక బాణములు వేయు 

యోధుడు కూలఠిపోయెను. 

ఇక హృదయముల పె 

అంబుల ఎవరు వినరగలరు? 

కవితా 'కేతములలో 

అ శువీజముల నాటుచున్నా ను, 

గ ఢిల్లీ పొంతమా నీవును ఏడ్యుము 

దాగ్ కొరకై నేను వపడ్పుచున్నాను. 

ఢిలీ సాహిత్యగోష్టుల 

కేం| దస్తానమా | 

మరల నేడు సీ వనము 

నిశిరముచే ధ్యంనమాయెను. 

వెడలిపోయెను సుగంధముల రీతియే 

నీ ఆ బహువర (పనూనము 

ఆ య్య, ఉరూభవనము 
(లు 

_చాగ్లేక ఖాళీ ఆయెను. 

సీ ;పాంతవుమటిలో అటి ఆకర ణ- 



ఆ పూర్ణ చం చుడు మరుగుపజెను 

దూరదక్కున్ , ధూళిలో 

ఉండిన సాఖిలు లేచిపోయిరి. 

మధుశాల శూన్యమాయెను. 

డి శ్రీ సభల జ్ఞాపకార్థము 

ఒక్క హోలికవి మిగిలి ఉన్నాడు. 

అన్యాయపు మృత్యువు. 

సే. రక్షా శువుల, కా 

మృత్యువను వేటకాడు 

అంధకారముల బాణముల విసరుచున్నాడు 

కాని దోపూరోపణనకై నోరాడకున్నది. 

తోట ఉనికికి కారణమగుచున్నది. 

భిలిరంపు చేష్టలుకూడ; 

విళ్వవ్య్యా _ప్పమగు 

శాసనాలె సర్వమును | పఖా వితము చేయును, 

వనమునుండి 
పుష్పుపరిమళముల నిర్ణ మనము 

(పపం చమునుండి 

తోటమాలి [పయాణము. 

ఢిల్లీ, 
14_7.64. 



అః మీరా గాలిబ్. 

మానవుల భావముల మీద 

నీవ్యక్తిక్ష కము వెలుగులు _నరించెను. 

కలునా విహాంగపు వవముటు' 

ఎంతో దూరము చేరగలవు. 

నఖశిఖ పర ఫ్రంతము నీవు ఆక్మవు.. . 

సాహిత్యనభలు న్ bi 

గోష్టుల వోభతా ఉంటివిిుి! ఆ 

గోష్టుల వెనుకను చాగి యుంటివి. 

జీనన దీప్తి యొ | గ్ 

పతివస్తు వునందును mene లవ్! 

సౌందర్యము చే కాంచుటకు 

నీ చకువులకు సమ్మత మాయెను. 

జీవిత గోపి మైన ఈ ధరణి 

సీ చాద్యములబే భాగ్యశాలి యాయేను.. 
తె ల మాలల శాంతి se 

పత ee తా 

స్ కల్పనా వె కుంఠముచే
 

ల se 
లో రమా 

నీ భావనా శేదారములలో 

మొలవినవే ఈ ఇలను సస్యశ్యామల మొన "చెను. 
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జ్రీవితమంతయు స. చెను. 

సీ రచనా చమత్యాలేములిలో 
| త కదలుచున్న పి 

"సల కరువుల అధరములు 
స్లి అద్భుత శకి క్కినంపన్న మైన .అధ్ధరసులమై క 
మా శతాభిమానముల పోంద్దుష్ణున్నర్శి, 

నీఉన్నత పీహాశ ముల 'తిలకిరదీ “| 

శు కతార విస్టయమేలో సున్నము. 

నీశైలి విలా నముల మించ 

వీరి న బలి శాగోరుచున్నది. 

ఢిల్లీ కళిక నవ్వుచున్నది =. 
షిరాజ్ ! bus ఈసడించి. " 

అయ్యా! ఈ దురదృష్టపు ఢిల్లీలో * 

జాఖ్వత న్నిదలొ ఉన్నావు. 

చమురు. చనములో ని డించుచున్యా డు 

ఉన్నత కల్పనలతో నరితూగినది. 

1. పహవళీక దేశమునందలి ఒక పట్టణము. ఆక 

౨ గేటేకవి సమాధి నొందిన గామము- జర్మనీ దేశములో నిది. 

లి. జర్మ నుకవి (పిసెర్ధక వీ 
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అయో! హిందూస్తాన్ (పారతమునకు 

ఎట్టి కీడు వాటిల్లై ను. 

ఆద్భశ్య వై_ వె భవము 

సూత్మ విషయ్మాగాహి యెొనదృష్టి పమాయొను? 

ఉర్దూ కుంతలములకు నో, 

ఇంకను నీ దువ్వెన ఆవశ్యకమై యున్నది. 

శలభానికి హృదయ తాపమును 

కల్లి ౦చు ఉన్మాదమై యున్నది (పదీపము- 

అయో ! ఢిల్లీ ! కళలకు శిల్ప ములకు 

ఉయ్యల వంటిడానా 

నీ చేవా మంతయు రోదనము 

ఇంటా వాకిటా నిశ్శబ్దము. 

సే అణువు అణువులో 

సూర్య చం దసములు. ని|దించుచున్నారు. 
నీ ధూళిలో చాచబడినవి 

లతల పూరా 

5 స్టే వారిలో యుగ గర్వ కారకులు 

ఎవలె నా, గోకి కట్టబడిరా? 

కాంతితో మెరిసే స ముత్యములు 

ఇట్టివి ఏమై నా, పాతి"పె ప్టీబకినచా? 

L5_9_64 

ఢిల్లీ , 



4. ఒకకోరిక 

| వపంచ గోష్టులతో 

విసిగి ఫోయితి చై వమా! 

సభలతో ఏమి ఆనందము 

వాదయమే ఆరిపోగా 

ఆలజడ. లనుండి పారిపోయి. 

'నాజెందము వెదుకుచున్నది*. 
నంభాషణయు, వె రియగుశాంతిని 

' నిశృబ్దమునశై పడిచచ్చుచున్నా ను- 
ఇదే నా కోరిక. 

కొండ కొంగువలె నున్న లోయలో = 
_ చిన్నగుడిసె కావలె. 

భావమాల చెరనుండి ముకు డన 

ఎకాంతమున దినమలు గడపవలె, 

లోక విచార భరితమగు నా గుండె. నుండి 

ముళ్ళు అన్నీ వదలవలె, 

పతుల కల స్వనములలో 

సంగీత సుఖము పొందవలె. . 

సీటి చెలమల చప్పుడులలో 

తంబురా మీటుచున్నట్లుండవళఠె.. 
ల 



1% 

పూమొగ్గలు అర విచ్చి 

ఎవక్షివగి నా_ర్తలు చెప్పునట్లు ండవలె. 
చిన్ని మధుపా తల వల 

(పకృతి శోభను |తావీంచవలై:? ౫ 

చేతులే తలదిండ్లు | కావలె = ఇ న. 2 

పచ్చని వచ్చికలే వడకలు-కావశే. 

వెలుగులు సిగిలు నటి -? ఇ... స బడా ౧ బు © 

సొగసులు పఏకాంతమున. అమ్మరనవలె 

నా స్వభావముమై పతులు ఇ =... క్ర 

ఎంతో గదనవుగ ముబి ప్ప క్కావలిె.=. zg 

నన్ను చూచి, వాని, చిరుత, జేందములలో'' క... 

ఎట్టి జ ంకులు గాకురోజవజై: *. '. గె 

ఇరుకెలంకుల 'భారుమోతీరిన" ౮ ౯ "3 
చెట్లు పచ్చగ నుండవ్లె. 

నదిలోని కేటగు నీళ్ళు ౨” 

_ చిత్తముువుల తీయమండవకె.. 

శల" శైల భూలల 'దృశగ్థిమలు హి 

. ఎంతో మనోవారముగ ములక 

నీరములు కూడ తరంగముతై'= ౧.౧౨. 

ఎగిరిఎగిరి”తిలకించవలె.: . 

ఆ (ప్రదేశపు అంకము నందు -* ౫౫౨. 

హచ్చదనము' హోయిగ' ని|దిం చవక, 
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జొంపములచుట్టు తిరుగుచు 

వీరు మరయుచు సూర వలె:. 

పువ్వులు లెత కొమ్మలు 

వంగివంగి స్రీఠకముల . నిమరవలె, 

ఎదో అందగత్తె అద్దములో 

తనవేష భూవల చూచునట్లుం? 

సం జయను పెండ్లి కుమా ్తెకు 

సూర్యుడు గోరంట్క పెట్టినట్లు 

పసిమి ఎ(రని ముస్తాబుల... 

పువ్వుకి న్నెలు “ఇళాల్చి నట్టుండ 

రాతి (వయాణము చశేయువార్ను * * 

అలసి నిలిచిపోయిన తరి 

బారి అళలన్నియు 

పగిలిన _వమిదవలెనున్న ' తరి 

వారికి మెరపు మెరసి - a 

నాకుటీరమును చూసవతె, ॥ : 

తకు నం... 

మబ్బులు గుమి గూడిన తరి 

వేకువ వె తాళికుల వలె 

తుది జూముల కోకిలలు ళకళూయ, 

నేను వాని తోడి గాయకుడను 

అవి నా సవాగాయకులు కావ 
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. ధర్మము (దైవము పిలుపులు 

నా కర్ణ ముల చెరని తరి 

నా గుడిసె కప్పు చిల్లులు 

(పొద్దు పొడుపును తెలుప వల. 

తుపూరములో పూజాజాళనము. - 

(పసూనములు వేయు తరి 

నా రోదనా। శువులే 

స్నానజలములు కలావతి. 

నా విలానములే | పార్థనలు కానలె. 

ఈ నిశ్శ బములో నా. ఆకందనములు జ 

ఎంతో ఉన్న తములై పోవలె. 

తారల (పయాణపు పలకా. ba 

నా గొంతే గంట కావలె... 

సానుభూతి పరుల గుండెలను 

నా పడ్పులే వడిం చవలె. 

మైమరచి పడియున్న వారిని 

అవే బహుశా మేలొ-ల్బవలళె, 

20.09.64 



త. కొత్త శివాలయము 

నిజము చప్పుద |చాహ్మల౭ఖుడా 

నీవు తప్పు అనుకొనక చా 
సీ దేవాలయములోని మూ ర్థులు 

సురాతనములై. భోరాతంను: 

సొంత్రవారితో వై రము -వైతుక్రానుట్ర 

నీవు ఆ మూర్తులనుంజే శేర్చతివి, 
కలవాములు పోరాటములు 

మౌ ల్వీకిని 'నేర్పించెను ఖుదా 
తుదకు 'నేను విసిగిపోయి 

నుందిర బును మస్టిదును వదలితి. 
మౌల్వీ ఉపదేశముల వదలఠిత్తొ 

సీ పురాణగాథలను వదవిఖి 

నీవు, 'రాతిమూ ర్రులలో 

దేవుడున్నాడని తలచి తివి. 

'దేశధూళి అణువు అణువునందును 

నాకు చేవుడు కాన్ని అచును. 

ఫరాయితనపు పరా 

రా, తిరిగి ఒకతూరి ఎ _తీవేసెదము, 

చెదరిపోయినవారిని తిరిగి కలిపైదము 

ద్యందపు వింబమును తుడిచివేనెదము. 



18 

'డెందము అనువల్లి , బహుకాలముగ 

శూన్యమై వడయున్న ది. 

ఒకకొ త శివాలయయును 

రా, ఈ దేశమున కకైదము, 

[పపం చములోని ప్రీర్ణమ లలో 

ఉన్నతము కావలె మనతిర్హము 

ఆకనపు కొంగులతో 

దిని క్రలశముల కలిసెదము 

పతి ఉదయము లేదికూర్చుని 

ఆ మం[తముల జపించెదము.. 

పూజారు లందరిచే 

(పమసుధను పానము చేయించెద ఎ, 
శక్తియు శాంతియు. 

భక్తుల గీతములలో కలవు 
_ధరితీ నివాసుల ము క్రి 
(పమలోనే కలదు. 

22_9_64 



రాష్ట్రుగీతవు. (సా రేజహిం సఅచ్చా) 

సమ_న్ట! పప పం చములో మెరు-౫నది 

మన హిందూస్లానము, 

మనము దీని బుల్బుల్! లము 

_ ఇది మన ఉద్యానవనము 

పర దేశమున మనము ఉన్నను 

ఉండును దేళముమీదనే చిత్తము, 

శెలిసికో ! మనచి త్తమున్న తావుననే 

మనముకూడ నీవాసము 

పర్యతములు అన్నిటికన్న ఉన్న తములు. 
గగనమునకు ఇరుగుపారుగులు. 

అవే మన దుగ్గరతుకులు. 

ఆ వేమన కాపలావారు 

దీని అంకములో వేలనదులు 

ఆటలా డుచున్న పి. 

పీనిస్పర్శలే మనకు వై రుపంటలు 

స్వర్గ మునకు ఈర్ష్యాకార క ములు 

గంగా [వవావామా ! 

ఆ దినములు సీకు ఉన్నవా జ్ఞా న 

1. కోకిలవంటి పక్షి 
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జారులు జబారులుగ బాటసారులు 

స్రీ ఒడ్డుల విడిది దీ గిరి. 

మనలో మనము ఫోరుటక్టు 
మత ముల్పు నేర్పలేదు, 

భారతీయు లము మనము 

చేశము మనది హీందూస్థానము 
యూనాన్, ఈజిస్ట్ర, రోములు 

పుడమిలో తుడుచుకొని పోయినవి, 
కాని ఇంకను నజీవములుగ నున్నవి 

మన “వేరు, వత్రిస్థ 

కొన్ని గుణములు వ్ 

అందుననే మనవ్య క్రిత్వము తగ్గలేదు. 
శతాబ్ద ములుగ శ|తువులుగ నున్న వి 

మనకు కొల భమణములు 

ఇక్ చాల్ |! ఇలలోలేరు 
మనరహాన్యము ల చెరిగినవారు 

దాచజడిన వేదనలు నునవి 
ఎవరికేమి ఎరుక్ర?. 

28_9_64 

ఢిల్లీ. 



లీ 

డై డా Fo 
{, జూారుది Fo 

(అండన్ లో నుండగా కొడుకు జా పీద్ తనసొంత 
అవర ములతో (వాసిన "మొదటి ఉ_తరగమును ఏ చూచ్చి 

పమ పపంచములో స్రీ స్థానమును న్వష్షించుకో 
EE 

త యు 
కొత్త గము, (కొత త ఉదయా _నమానాలన స 

నయన. 
ie 

( bry Derr om ఈళ్వరుడు నికు (పకృతి వ్యాదయమును ఎముకచే షే 
EE 

పుష్పముల మౌనముతో సుంళ్ళాాంషలద్రాా శ చ్ ఇ ప చుకో 

పాశ్చాత్యుల విలువై న వసాలు, కృతజ్ఞ తతో ఎ ఏ త్రక 

భారత వర్షపు మట్టితోన్తే నీ కూజా se 

. చేను అతల ఆన క్రితో చూచుచున్నా ను 

నా కవితతే నాఫలములు, 

నా విధానము ఐళ్వర్యృవ ంచులది కాదు. 

సాధు సన్యాసులచె, 

ఆతను అమ్ముకోవద్దు 

సుదరికములోశే "వేరును స 

నిశ్శబ్రముగ నుం డెను చం] ముని వన్నెల 

శాఖలతో నిళ్ళబ్బముగ నుండెను (పతి వృషమును. 

లోయలో పాటలు పాజే పిట్టలు నిళ్ళ్శబ్దము 

"ఇ లఅమాలలు పచ్చ వేపములు ఛాళి నిళ్శబ్దములు 
కా రా చి 
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(పకృతి మైమర చి నట్టుం డెను, 

రాతి ఒడిలో ని; దించుచుండినటుం జేను. 
Cc ae (ag) 

ఏదోశాంతి మం|తళ క్రివలె నుండెను. 

'సేకర్ నది గమనమును శాంతిని వహించెను. 

చారల నిశ్శబ్దపు జటులు బయ ల్వెడలిన వి | 
కట ర 

ఈ దండులు గంటలు లేకనే పయనించుచున్న వి. 

నిళ్ళబ్దములు కొండలు, ఎడారులు, సము దములు 

(పకృతి ధ్యాన నిమగ్నమాయెనా యను నట్లుం డెను. 

(19-7-76) 

వాదయమా నీవును శాంతింపుము. 

అంకమునందు దుఃఖమును కొని ని దింపుము. 

1. జర్మనీలో ఒక నది పేరు,, 



ర. కొండల ముబ్బు 

ఎ ఆకసమును ముద్దిడు గూడునాడ్చి 

ఇ లతరంగముల మెఘమును చను 

చేలాంచలము నాది పుష్ప భరితము 

ఎడారులు కొన్ని వేళల 

ఉ ద్యానవనములు కొన్ని వేళల 

వీడిదినాదిె, 

నగరములు మరుభూములు నాషే 

అర ణరాములు సము దములు హె 

ఎచ్చటో లోయలో ని దించడం నాకు ఇస్ట మే. 

కొండల పచ్చదనము మభీ మల్ పడక యొ 

నాకు (పియమే, 

ముత్యములు రాల్బడం పకృతి నాకునేర్పెను. 

సాజాత్కరించిన చై వకృపయగు 

మబ్బుల ఒం కులను తోలే గాయకుడను, 

వాతాళుడ్రై. [కుంగిన కర్షకుని డెందముల 

నవాంకుర సన్య తే తములుగ నొనర్చి 

సిరిసంవదల శోభా భవనముగ మార్చుదును, 

జీవనకపోలములపై అలకలనె పళ్విదను 

గాలిఅలల దువ్వెననై. సరిదిద్దుదును, 

శ 



బడీ 

_ దూరమునుంజే ఆశా న్మే తముల తృప్తి పరచెదను 

ఏదో పల్లె సె మౌనముగ శేలి పోయెదను. 

విహూంనూ నది ముఖమునకు చేరగా 

పవాహాములో నుడిగుండముల సృష్టించి 

నదీ కర్ణ్యమ.లకు పోగులు "పెనైదను. 

(కొత్తగ మొలిచే పంటచేల కోరికల తీర్చెదను 

సము ద సంజాతను నేను 

నూర్యుపాలితను నేను. 

కొండ సెలయేటికి కడలి ఘోష కల్పించెదను 

సతుల గాన తత్పరములుగ కావించదను 

సచ్చని బయళ్ళ తలలపై నిలిచి 

మొక్కల “లోయని ఆనతిచ్చెదను. 

పుష్నముకుళములకు వోసవినో దాలు కల్పించెదను,. 
శా కనికరముచే చీకటిర్యాతుల కాన్ని ంచును, 

కొండ కొంగు లోయలోని కర్ణ కుల కుటీరములు, 

107-78 



9. రాతి-కవి 

రాతి నా 

ఎందులకు నా వెన్నెలలో తిరుగుచున్నా వు 

వ్యాకులుడ వై 

పుప్పాకారమున మౌనము దాల్చి 

నుగంధము వఠె వ్యాపకుడవై 

తారామౌ క్రీకముల, బహుళా పరీకించు వ్యాపారిపి నీవు 

పదో నొ కాంతివాహినిలో మీనము నీవు. 

లేక నా ముఖఫలకమునుండి రాలినతారవా! 

ఉన్నత విహారము వదలి పడి [కింద వసించుచున్నావా+ 

ఖీవన వాద్యపు తం తులు నిళ్శబ్దములా యెనా 

జీవిత స్వప్న చి_త్తరువుల చూపు నా దర్పణమువా ! 

సింధు అగాధమున నుడి గుండవు కన్ను ని దించుచున్న దాః 

తీరమును కొట్టుకొని చంచల తరంగము ని|దించుచున్న దా? 

'నేలవై నున్న పల్లె సీమలు ఎట్టి అలజడులు కథ్పించుచున్నవి 
యా ౧ 6 | 

జనులే కాపురము చేయునటుల కనులు మూయుచున్న వి. 

కవి హృదయమే, కాని శాంతి ఎరుకలేదు,. 

ఎటుల మేల్కొని ఉన్నావు నా మంత |పథావమును ధిక్కరించి! 

కవి ;- 

నేను నీ వన్నెల మాగాణములలో ముత్యమ: ల నాటించుచున్నాను. 
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మానవులతో విసిగి, నిశాంతతార వల మౌనముగ పడ్చుచున్నా ను. 

దిన ఆందోళనలతో తీరిక లేక, సిగ్గిలుచు 

రాతి ఏతాంత.ఎన, నా ఆ శువులు రాలుచున్న వి. 

నాలో అణచబడిన ఆవేదనను ఎవరికి వినిపించెదను. 

నాకోశె-ల తీళ్ష దృశ్యముల ఎవరికి చూపించెవను ? 

నా నిర్భయమగు పిడుగు, నా గుం డ్చెవె బడి ఏడ్చు మున్నది. 

చూచుకన్ను లు ఎటుల నిదురిం చగలవు+ 

సమాధి దీపములవజె, నా మిత మండలి ము పరినమా ప్రి సాలలిను, 

అయో! రా తీ నాగమన ధ్యేయము ఇంకా చాల దూరని గ 

నున్నది. 

వర్త మాన యుగచాతావకణము దానికి (పి యముకాదు. 

తనకు సంభవించు నష్టము తనకు ఎరుక లేదు, 

(పేమ సందేశమును (ప్రకటించ నేను తత్తర పడుచున్నాను. 
సీ మెరిసి చుక్కాలకు వినిపించుచున్నాను. 



10. పకి-మిణుగురు పురుగు 

మునిమాపు వేళ ఒక పాడేపిట్ట 

కొమ్మవే కూర్చు నీ పాడ:-చుండను.. 

'సలవైె మెరిసే వస్తు వొకటి కాంచెను, 

పతి ఎగిరి దిగివచ్చెను, అది మిణుగుర నే తల-చి 

మిణుగుర నెను “ఓ పాటలపాజే వివాంగమా, 

దినురాలై న నామె, నీ చుంచువు వాడినిచూపకు.. 

నీకు సాటనుు పువ్వులకు సువాసన ఎవ్వడిచ్చెనో 

ఆ ఈశ్వరుడే నాకు వెలుగునిచ్చెను. 

కాం తిపస్త్రృములచె కప్పబడిన దానను. 

పురుగుల పుడమిలో, వలుగుకొండనునేను, 

సీ కలగానము స్వర్ష కరు లకు (పియమై ౭ 

నా కాంతి వైకుంఠ స్మ తమొలకు పర్వమగును. 

నా రెక్కులకు | పక్ళతి వెలుగు నిచ్చెను, 

నీకు హృదయముల మోహింపజేయు, నాదము నొనేను. 

“సినోటికి పాటల నేర్నెను. 

నన్ను తోట కాగడాగ నొనశ్చెను, 

కాంతి (పసా దించెను నాకు 

సంగీతజం| త్రము పీకు. 

కాంతితప్పన, సంగీతజ | తను 



విరి 

(పతిఘటిం చ లేదు. 

పృథ్విలో అపి రెండును 

 సమఆసనమున కూర్చున్న వే. 

జీవన భవనముల నివాసము అన్నిటితో 

నిమ్మా న్నతముల (పసం వ అన్నిటితో 
(ప్రపంచ సంగీశశాలలో 

ఒశేకుతిలో |మోగును అన్ని స్వరములు... 

పరిమళముల ఉద్యానవనమునకు 

అన్ని పువ్వులతో వసంతము, 

Otis 



Pry, YONA 

od ELE Dems 

qa mm ఇగ ఫ్ బం TN గ్ ఇబ 
త్య ఇగ గ Te ఇగ Tr ఇ శై? 

అన్ని ఆదృష్టాల కన్న మిన్నగ 

ఆత్మను "పెంచుకో ! అప్పుడు 

దేవుడే భక్తుని స్వయముగ అడుగును 

“చెప్పు నీ ఇష్టమేమని"” ? 



ED) టా ws 

LS 

శ ఇ ఇషా షై జా షె క్ట 
sow fra ax la 7 fre షష్టి, 

ఆత్మగూడు నీ డెందములోనే, 
ఆకసము కనుపాపలలో ఇమిడినరీతి, 



యా Yo) U6 

Ui Yh? 

wimg స wn 
aa ఖా వి aha ఇగ 

ఆత్మ అంటే ఏమి? జీవననంఘర్షణల రహస్యము! 

ఆత్మ అంతే ఏమి? సృష్టిని 'మేలొ..లుపడం | 



ర్రరరాలై
జాయత్యయో

 

Hab Hos J త
, $ 

EEN SE ఖమ 
qm Un Ea fr 

ఆత్మ యంత్రములోనే 

శాశ్వ తజీవన అన్వేషణ 

ఆత్మ జ్వలన చేతనే Ru 

జాతుల దీపములో వెలుగు. 



LIE ALES 
సో Ef 

ఆరక లె iy 
ఉల 

a గ ఇగ క్ గం sn A ఇగ క 

ఇగ క్యా లైకా! స 7 గళ్ల 1 

 అహంలో మునుగు తున్నారు 

తిరిగి పెకి తేలుతున్నారు - విజ్ఞులు; 

కాని ఈ సాహసము 

అజ్ఞులలో లేదు. 



LVL FInd 

DATE GE Ly WISP 

షే! లై సా ఇ ఇబ - tH qm 

త చ సాన్ mR ri TT 

ఆత్మ (బతికి ఉంటి 

అపార సాగరాలు. నడకతోనే దాటవచ్చు, 

: ఆత్మ (బతికి ఉంటే 

కొండ వరుసలు మభ్ మలళ్వలె మెత్తన, 



ల్ EES WSUS 

bes 
wi a fro గళ ఇ ఇల! 
ai క గళ zine frig సఖా | 

ఆత్మ (బతికి ఉంటే 

దరిదుడే మహారాజు; 

లేకున్న, మహారాజే దరిద్రుడు. 



Barn OTD 

ళల! Gls ifs |»: 

aa mm Yah Wh గ 
gn గ ఇళ qT ఇ TI! ఇ, 

ఆత్మ చావగా 

తూర్పునొడుల మాగాణములలో, 

దెవ రహస్యములు ఎరిగినవారు, 

ఎవరును పుట్టలేదు. 



EDSON 

br WIP 

qa బై ఇళ భె mf జాగ a a 
ఇళ ఇ far ఇ gem ani 

ఆత్మ చచ్చిపోతే, గాలి ఎదుట 

గడ్డి పోచవలె నుందువు 
ఆత్మ (బతికి ఉంటి 

నీవు చరాచరముల ఏలు చక్రవ ర్రివి. 



LAE de 7 
గ ఈ TCT PRIN 
eam ఇ శి fam qr 7 EEE 
శిఖ బిగ ఫే ఇషం భగ vat | 

జీవితమనగ్గా. దృష్ట ఆలోచనల సమైకవైత 

ఆత్మ చావగా 

AO భిన్న మైన సందేహాలు 



hod 

yin) rds 

gent ram ఇ ah ఇ్లగా. 
Tm Tag షరి కనా ఇళ ఇ | 

_ తారల (భమణములు 

ఆకసముల పరివర్తనాలు కావు, 

నీ ఆత్మయొక్క దావు 

నీ వైభవముల పతనము, 



oy Siar చత ల్ 

క. 1 
బర్రజయంయాలట.. 

జా ఇటలి mM కాళి ఫట 

ఎవరిలో లేదు 

పెద్దరికపు కోరిక 2 

ఆత్మ చావగా 

ఇక ఎక్కడిది వాని 'పెద్దరికము! 



wares 

OUT 

Gd లో 
(ల PY AC Ped 

ఇ fm 7 fret గగ 
ar శ! క శై ఇర! 

నీ జీవనమే చచ్చును 

అభివృద్ధి, అభిలాష లేనపుడు 

కలదు దైవత్వము 

ఆత్మ నిర్మాణములోనే. 



ఇగ క్ట్కే షః | పై! eT ఇఇ | 

పోగొట్టు తొంటివి 

స ఆత్మను నీవ 

_ అన్వెషింపుము FE పోగొట్టుకొన్న 
వస్తువును. 



UNFIT: 

ELSA LES 

TIE mm ఇ aq 7 ag 
mgm ad wh qa ఇ ఇ ఇన | 

అర్థించడం దేనికి ? 

ఇతరుల తలపుల'కె, ఊహాల కై ? 

లేదా ఏమి నీలో 

స్తీ ఆత్మను చేరగలగడం? 



et PSM ets 

a ma mi భి లా fer కె ఇ ఖన్నా fy ఇైంపార శభ. 

ఆత్మలో మునిగే వారి 

ల్ స్థైర్య సాహసాలే 

సృష్టించాయి ఈ కొలువలోనే 
అనంత సాగరాలు, 



భారీ OP (TOE 
by Wye FE HIF 

ఇ గ game స ఇం fram క్షీ 
fee ఇల eet aH weft భై ఇ | 

(సమత్తుడా : ఆత్మలో మునిగిపో 

ఇదే జీవిత రహస్యము. 
పథాత సంధ్యా శృంఖలమునుండి 

బయటపడి, శాశ్వుతత్వమును పొందు. 



| 
PF జ టీ 

ఖే య CE 
జ 

జ త b భి త్ PL BLS ర 

Tm mr dT ఇ a Fw 
a qa ఫె క్లో కలగా. (7 | 

సీ రాళ్ళ బాటలో పుట్టాయి 
వేల చలమలు 

ఆత్మలో మునిగి కలీం! ర్రిత్రి 
_ దెబ్బకొట్టి దారి చేనికో, 



య Aether క శ 22037 

TONE DELLE 

aaa Tr gf ఇ శ షరా ఇట్టి 
రె భా aaa లగ! ఇర్గ ఇళ్ల 

గట్టులులేని కడలి. 

నీ ఆత్మ; 

నీవు దాన్ని కాలువగా అనుకుంటు 

నీకు వేరే గతే లేదు. 



PACT = 4 RSP 

edhe 

fama qa 
కగు షై ag ( 

ఆత్మ, వెలుగు కైపులో వుంది 

ఏకాంతాన్ని కోరును; 

జలబిందువులో బంధితమైన 

సింధువు. అది, 



— 

PT OTT PNI A 

జో కలోల SSIES 

a ఇం భళా ఇల్లి ఇ ఇ శే 
ఇళ ఇగ rr శి భో qr శేష 

దేవుని పులి ఆత్మ, 
_(పపంచము దాని వేట; 

భూమి దాని వేట; 

 ఆకసమును దాని వేట. 



క్ యన hr) yy PD 

నరం లా గ... 

ఇభ ₹ ఇగ గాణ ఇ ఇ qe ఇగ ల్ల 
ad dee ళ్ళ నాగా a qa Tiana! 

వాసనల రంగుల ఇం[ద్రజాలమును 
ఆత్మచే ఛేదింపగలము 

ఏకత్వమది, దాన్ని 

నీవృగాని నేనుగాని |గహింపలేము. 



VF Fa) య యా నో 

యులిడు ట్ల 

ఇభ ఇ గ భి భగ ఇం ఫె ఇ 
a nr ఇ mt ¥ ఇగ్యా1 

ఆత్మను ఇయ్యవద్దు 

వెండి బంగారములకు మారుగా, 

అగ్నిజ్వాలను ఇయ్యవద్దు 

నిప్పు రవ్వలకు మారుగా. 



4 2p 

wi IOSEI 
Nd 0 pe vies 

ఇ ఫి frat ఇ క క్షం ఇ 
ఇ 

am సా ₹ త an 

ఆత్మను కాొపాడుకొ నగల వారికి 

ళ్ క్రిసంత మైన విషర ముకూడ 

శక్తిని పోగొట్టుకొని, : 

es ఆహారము అగును. 



rs FF శ్రీ తప్త 

Neda dts 

Vlpossg hE 

ఇ aa watt భి ఇళ భై భక్ పె 
mE mh ఇర 7 ir 

దేవునిచూచు భక్తుడు 

ఆత్మజాగ్య తము కాగా, 

వొడిగల, కొంతిగల 

ఖగ్గమువలె అగును. . 



లల్లో ఆల (0 

న్యం గ er 

శ భి భాస భి బ్రా ఇల్లీ ఇ 
ఇ సా Sn ఇ ఇళ Ta wet 

ఆ దేశమునకు 

ఆయుధములతో పని లేదు, 

యే దేశ యువకుల ఆత్మ ఆశయము 

ఉక్కువలె గట్టి అగునో. 



గం గడల జటా Wf 
VEAL AA tf 

frit are | Thm ఇ ₹ 
Tt Te ఫి fra జ Fu 

సీ విలువ, అధికము- 

ఆత్మ సంరక్షణ. చేతనే 

లేకున్న, ముత్యములో 

'మెరయుట తప్ప, ఇంకేమియూలేదు. 



గ 
2 U) ire | ded? 

ట్ర (36 POINT) 

Ma a mr Ae! 

నీ జీవితము దానివల్లనే 

నీ గౌరవము దానివల్లనే, 

ఆత్మ ఉంటే పాదుషా 

లేకున్న సిగ్గుమాలినవాడు, 



brie JH da 
మ . ADT 

far శి am. mit frat శై ఇ 
aa mI mt mm 7a 

సీ జీవితము ముత్యపుచిప్ప, 

వర్ష విందువు ఆత్మ 

అది ఎట్టి భుర్తి | 

వర్ష విందువును ముత్యము చేయలేనిది ? 



గో 

ట్ ఖే Gad. Oly. 

గా 

తో అ rah men Tue ఇన్ 

mae Tm frat | 

జీవితసారము (పేమ; 
(సపేమసారము ఆత్మ 

అయ్యో, వాడియైన క శ్రి 
ఇప్పటికిని ఒరలో దాగియున్న ది. 



(కో SOs pba యో 

Poy Isl ఖ్ 

ఇన్నా ఇ ga ఆగని qT భ్ గార్ల 
ఇం ఇగ గారం ఖ ఇగ క్షి 2 

ఆఅ సిత్వ మేమిటి 7 

ఆత్మగుణ (ప్రకటన మా(తమే, 

(పకటింపబడని గుణమును 

(పకటించే యత్న ముచెయుము. 



లో bse 

er rhs sts 

FF EE me af dn శ కె ఇళ్ళ SF Cea mmr | 

_ కాలథమణ 

Ble 
నికు నీ ఆత్మయే. 

. సాక్షాత్కారము కావలె, 



గటగటీరదోర్టు
రో 

షం చా గ ఇట్టి ఇగ క 

ఇళ ఇ ad షా ఇ భభి ఇల 

నా విధానము ఐళ్వర్యవంతులది కాదు, 

సాధు నన్యాసులదే 

ఆత్మను అమ్ముకోవడ్డు 

పీదిరికములోనే పేరు గడించు. 



Yul VE గ్త్ 

odes ss 

౯ ళం wr ఇ ఇ శ? ఇరగ me VY en ఇ శ 

రాజుల బౌన్న త్య రహస్యమును 
నీకు తెలుపుదునా + 

నిన్స్నహాయతలో క్రూర 

ఆత్మ సైర్యము. నిల్పుపక్రానిరి. 



తలలో bye ar 

FF నో ee 
Laps le 0? 

A Mg 
end శ ఇ్యాళ్ళో 

ఆకసము [క్రిందనే 

జాతులు చెడ్డపేరు పొందినాయి 

సాహిత్యము, మతము, 

ఆత్మకు దూరము కాగా. 



WP Glide 

యా HARA లో 4 MIT 

శకి శం rh చి wl 9 mn 
wd mm Tafa mI ఇన్నా సె శే! 

ఆత్మ పోషణ చేతను, 

సొకొాత్కారమను చేతను, 

వొనినత్వము నుండి జూతులు 

_ విముక్తిని పొందెనని వింటిని. 



SEP 

Che SI 

వ్ శ. తాని షై ఇగ 
ఇష HE ఇభ శి ఇళ! 

ఆత్మ (పేరణచే 
ఆవగింజ పర్వతమగు 

ఆత్మ బలహీనతబే 

పర్వతమే ఆవగింజగు. 



న గర. 

Raa ఇభ గా En శిల 
శశ waa ¥ fear ఖగ ఇష ఇ 

(పకృతిని 'చూపించితివి 

'చూచితివి నీవ, 
ప్రకృతి దర్పణములో 

సొంత ఆత్మను చూపు. 



JO Fs 26 (దట. 

వ ప. yf 

శశ ఫె ఇ ఇ ఖాలి ఇ ఇ 

కా Re See HE వారా? 

నిరుపయోగము చేయకు 
అనుకరణచే నీ ఆత్మను, 

దాని నంరతణ. చేయుము 

అది తులలేని ముత్యము. 3 



HED Ter hers 
Ala PRIe pays 

a త Ia షె. mw woh 
am vm ఇ గళం ఇగ ఇ పన 

ళ్! 
రభ) 

విద్యా (దావకములో 

నానవేయుము నీ ఆత్మను 

మెత్తనకాగా వినియోగించు 

. ఎక్కడ వలసిన అక_డ. 



. ఇ fH 4 థి 

ye NES IFO 

hrsdle dt 

A జి ఇం rm భి కిక, 
ma TE (స జ్ర కార్యా ఇం ఇగ్గా। 

నీ ఆత్మలో విప్లవం పుట్టితే 
నాలుగు దిక్కులు మారినా 

ఆశ్చర్యం లేదు. 
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బ్ర Fy TTT Te 

ఆవిష్కరించుకొనుటకు 

నీకు సాహసముం'ే, 
వాతావరణము నంకీర్ణము: కాదు. 

దేవుని మానవుడా : దేవుని దేశము 

సంకీర్ణము కాదు. 



కు TONE sue oF 

(పకృతి కార్థానాలో 

శాంతి దుసాధ్యము 

పరివ ర్తన పరంష రతో 

నిండియున్నది యుగం 



ల్లో వ! ళ్ YG ళ్ న 

Date 

gern qn ghd wh ఇజి ఇ బి 
ge wa pra fri కా్యా? మ. 

నీవు ఆత్మాభిమానం కలవాడవై తే 
సాఫీకికూడా కృతజ్ఞతా పాత్రుడవుకావద్దు 

(పవాహములో నీటిబుడగవలె 

నీ పాన పాత్రను తల్ల క్రిందులుగ 

ఉంచుకో. 



Pa కా. iy
) 

(లాం.
 

ఇఇ భల షె చి ఇ ఇభ ఇ శి టర? 

ఇ ah కాగ ఇష గరగ! శై ఇళ! 

ఈ కొలములో కూడ 

విజ్ఞులగు మానవులకు (పొ ౨ 

పర్వతమును ఆవగింజ 

చేయగల దైవశ క్షి, 

కాగలదు 



7» శ 
అమలా ky స TSP 

sa hig 

mI ఇ er aed wa 

me he wm qm ఇళ్ళ! 

ఆకనమున కన్న ఉన్న తము 

మానవుని స్థానము, 
నభ్యతకు (వధానమగు తరము: 

మానవుని గౌరవించుటయే. 



whe య 
ఇజం క ల్ లా 

మానవుని గోరవించుటయే 

మానవత్వము 

మానవుని అంతస్థుతో 
ఎరుక కలిగి ఉండుము. 
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OME) yr 

శ బళ ఆం wa Il 

మానవుని అన్వేషించడములో 

ముందడుగు వేయుము. 

చేవుడు కూడ 
మనిషిని వెదుకుచునే ఉన్నాడు ! 
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శ ఇ mm ఇల్లై సె 7 
ఆశి. క్ర శె wm ఇర ఫె. 

[ప్రపంచములో 

ఆ మానవులే ఉ త్తములు- 

ఇతరుల పనులలో 

ఉపయోగపడువారు. 



Jv ple రో 
ర 

a కి ఇ ff భి mm 
గ ఇగ ఇగ ఇగ ఫె ఇ భి Ht 

ఇదే ధర్మము, ఇదే పూజ 

ఇదే సచ్చరిత రూడ; 

మరియొక మనిషికి 

ఉపయోగపడు మనిషి కావడమే, 



యస! pe 

శో tds? hae de wy) 

TW am TR mh భ్ ₹ఇ 
Tat tam mn ఇ rin 

కాకూడదు నీ గూడు 

సుల్తానుల మహళ్ళ గుమ్మటాల్లో 

నీవు గరుత్మంతుడవు 

పర్వత థిఖరాలలో కాపురముచేయి. 



Jt dr dL 

RF క. 

ma భి ఇళ dh శి కాళ 2 mt 

ఇ ఇనా me శ్ qu wT | 

గరుత్మంతుని విలాస నై పుణ్యము 

..... కోకిలలో (ప్రకటిత మగుచున్నది 

ఎట్ట పరివర్తన బెందుచున్నది 

ఉదయమును లేపు శకుంతములలో. 



గస S త్త 

EL etry? 

శ? a భష wor జె జా ఖా 
ఇగ ఇ నార whee md ఇ arn 1 

[శమపడు మానవులకు, 
సంకీర్ణము కాదు (ప్రపంచము; 

పులుల గుండె కొవలె _ 

గరుడుని దూరదృష్టి. 



Ur గ Uv AF 

wrt mi ఇ og wh qn 
“me Germ ఇ Tr వ్వ శక ఇ 

బానినల నెత్తురును 
_ విశ్వానపు జ్వాలచే ఉడికించుము. 

బలహినమైన పిచ్చుకను 
.. గరుత్మంతునితో పోరాడించుము. 
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Slash 20 
గ 

స ఈ. 

ఇఓ ఇ క్యా షి గళ gee Tmt 
aqua wt HK md గ qa HTT 

కాకిలో పుట్టలేదు 

ఎత్తు ఎగిరే శక్తి; 
కాకి నహవాసం 

గరుడుని పిల్లల “పెడమార్లమున సె్టెను, 



౮౮ టమ ర [ TOD 
అ. ~™ త టట 5 ATU GET 

ఇగ శ క కా కాక క్ల శ 
f= mn ఇగ్గాగ్గ | srfrarar | 

పకుల (ప్రపంచములో 
నేను బె రాగిని 

. గూడును కొట్టుకోడు 

గరుత్మంతుడు. 



mt fea ఇం సెగ క్షి aa ఇ గా 
maa fe frat ఇం ఇగ? ఇళ 

(పొద్దుగడుపును 

కొండల్లో, ఎడారుల్లో 

గూటిలో బందికావడం 

గరుత్మంతునికి అవమానము. 



క క నూ 

dat 

fea mam qa wai 
ఇఇ Ta qi ఇం కి ఇఇ IN Fr) 

విధ్యా సంస్థల అధిపతుల మై 

నా కిదే ఫిర్యాదు ! 

(ఇ) షిశాయతు. (| 



UVB 

Yeh opt 

fag a fe rr కళకి 
fern mm wR am wr 

జీవించియున్న హృదయమనే 
(నీమదృష్టి 'వెదకును; 

ఉపయు క్రము కాదు. 

గరుత్మంతునికి చచ్చిన జీవి. 



h(a his dig 
GENIE 

గ్ష ష్. సై TTI శ కాగా dr | 

Mm ee wan భం wr § 

నీవు గరుత్మంతుడవు 
ఎగురుటయే నీ కర్తవ్యము 

9 సమ్ముఖమ్మున' 

మిన్నులు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి. 



ta ire rat: Soe fF 

dts St Ey, dz 

med సాగి ఇళ శి ఇగ HT శి. 

ag art xq fe wi mq Ean Er 

ఆచరణచే జీవన నిర్మాణము. 

స్వర్గమైనా, నరక మైనా, 

స్వభావముచే ఈ మట్టిమనిషి 
న్వర్గవాసికాడు, నరకవాసికాడు. 



గ న న 

di y wy fe 3 WA 

des (ill = Ta 

waar nha wa mm గా 

mmm ఇష సాగి! 

నిరంతర |భమణలణచే 

తయారైనది గట్టి జీవన పొత, 

ఈ శాశ్వత రహస్యమును == 
తెలిసికొన లేకుండుటయే మనందరి 

జీవనము. 



యా Ba (లో Me || | a ( ఉత ట్టు ఉల ” 

bo ubd Per 
aaa ఇటా ar der man fiat స కై 
ఇం qm శి కరం gat కి fret | 

జీవించ్చియున్న వారిలో ఉంటే 

నీ (ప్రపంచమును నీవు సృష్టించుకో, 

నీ అంతరాత్మ సంకల్పనిద్ధియే జీవనము; 

అదే మానవ రహస్యము, 



Ff 
IKE al) I) dus 

సన్ను le Jk దోటి! 

గా ఇం. feta ఇచి ల 
a క fer wr ait fer | 

(పక టించు. 

దాగియున్న జీవన శ కీని, 
నిప్పురవ్వలనుండి 

కార్వత దీ ప్రిని పుట్టించు. 



చయల 
సగట గ f

ies Jd my s
y 

ఇగ? wae TT I TR శ ప 
Mai set టమ ఇళ fw 

పరువు కొరకు కోరిక ఉంటే 

ఈ జీవితపు తోటలో. 

ముళ్ళలో తగులొ-ని 

బతకడం అలవాటు చేసికో, 



రం Libba 7 

qh ale aq we భి ఇబ ఇగ 
Lr ¥ qari Aer ar 7! 

తేట తెల్ల ము నను 

నాకు ఈ మాట కలందరు 

పరాయివారి ఎదుట నడుమువంచినపుడు 
మననుగాని తనువుగా( నీవి కావు. 

ప 

(1) సన్యాసి 



id Wb rj Fa 

ద _ణగ ౮ గం గగగా. 

ఇళ శ గ భళి శభ ఇగ ఇ 
arta wad [గ iw గళ క్షీ 

యౌవనముంపే, చూడవలయునని కుతూహలము 

అధిలాషల ఆనందము కూడ. 

ఈ అతిధి ఉన్నంతవరశే 

మా యింటిలో ఇవి కాపురము. 



లె వ్ ఈ లతకి న్ థల SIFU 
aE 

sl lsy® Nola 

శరా ఇఇ భష ఇ nm ఇధి 
షె RR భర ఇనా ష్ ఇల! 

మళలచుకో నీ సొంత గొడ్డలితో 

నీ సొంత దారిని 

పరాయి వారి దారిలో పోవడం 

దుఃఖముల చేకూర్చును. 



Pre J fy? నో గల లీలల 

CDA tay Ul lad 

WE fe Wr we rem 

నిదాణములై న అభఖిలాషలు 

కోరికలు లేని హృదయము, నా కంట 

పడలేదు. 

పరమేశ్వరా ! (ప్రపంచమును ఒనర్చితివి 
వాంఛల |పదర్శనశాలగా. 



లీ bet = bb 

/ో క్ I» Er MADE LPg 

PUT TM TI కాగ. షె ne భి 
ah era రాళ! TR షె ae జ 

తెలివిలేని శలభము 

దీప ప్రదకిణములలో స్వాతం త్యమును 
పొందెను. 

తన న్వభావపు వైభవము 
అచటనే విడిది చేసెను. 



FAN (eR 

ట్ల Belt ET 

ఇ wat war ¥ గ ఇ భగ! 

sia ¥ ma Ha Rem ఇ! 

శూన్యతతో వరిచయము 

లేని మానవుడు. 

కన్నుమరుగై పోవును, 

కాని నాళనము కాడు. 



SERED 

EE CW Pz 

am fein fern ఇల ఇ 
a mam em dh qt Xt 

కొలది మొగ్గలతోనే 

తృ ప్రపడితివి అజ్ఞానుడా ! 

లేకున్న తోటలో. 

చిన్నదైన + ఈ కొంగు కూడ విస్తరించ 
వచ్చును. 



ట్త్రగత్తయల లు 
భో స బ్ లా! ow 

సాగి ఇ fr శి ఆశాల | తా. 
ag ఇ har wh mam అగ జజ | 

బిందువు జీవిత చరిత్ర; 

జీవన రహస్యముల నేర్పును; 

కొన్ని వేళల అదే ముత్యము, = 

హీనుబిందువు, . అక్ర విందువు కూడ, 



గా > ఆ తొ 6 

FU rE Ca 

ref ఇగ gah qt qr 
a 2 Em ar తం శక TT | 

మానవుని జీవితము 

కలకూజితముల విహంగము. 

కొమ్మపె కూర్చున్నది కొంతసేపు, 

పాడింది, ఎగిరిపోయింది. 



భా కా. 
క గా. 
ఇష ఇప ఇస్ శ ష్ ఇ బక ఇట్ల 
ఇ ఇరా స ఇళ బా శ mr భష ఇల్లి. 

మరణించువారు 

మరణించుచున్నారు 

కాని ఎప్పటికిని వినాశము చెందరు = 
మనతో వేరుకారు - ఇది నిజము. 



య్ తట ip మడ 

$5 ig యుడు 

Ei Mam షె en weft war Wa 
T గాస్ md wef షై mr ఇళ | 

కొల దర్పణములో 

నేడు నీ సోయగము చూడు 1 
(ప్రపంచ భాగ్య విధాతా | 

నొ సంతోషము పరికించు : 



JL bed! 

hares 
sa ఇ daa ft war ఫి Tam 

fe faa భం ఇ ఇగ భభ ఇం! 

పాశ్చాత్యుల విలువైన సిసాలు 

కృతజ్ఞతతో ఎ త్తకు 

భారత వర్షపు మట్టితోనే 

నీ కూజూ పానప్మాత చేసికో 1 



BS Pe PEN | 

యా pre i Py 

mu graf Ne qm Fr ఇస! 
mamma ఫె qi franri 

వ్యక్తుల హస్తములలో కలదు, 

రాష్ట్రాల అదృష్టము 

(పతి వ్య ర్ కావల 

దేశభాగ్యపు నక(తము. 



బల్ FAB గో నీ యూ న్లో 

Ek. యా యాయ లో టీ 

ఖ్ ఇగాల ఇళ గగల ఇ ఇథి ma WR 
a ఇభ mea కై గా గ భగ గి భి ఇళ ఇస | 

తన్ను చూచుకొని ' 

తన్ను నిర్మించుకొని 
తన్ను ఆత్మలో పరివేష్షించుకొన్నచో, 

_ చావుతోను చావకుండుట సాధ్యము. 



EYP lef? 
జ భభ, 4 oa é | (ల Wn Liy 

We hen frit కాం * 
TH atm గ fer aA wt 

ఎవడు తన సాహనముతో 
కొల జలధి నుండి 

రేవు అను ముత్యమును పైకి తెచ్చునో 
అతడే సాహసవంతుడు. 



AR SIEE EI 

Cs Sry hI td 

ఇరగ! ఇల ఇ ఇ కాణి ఇ qr ఇ₹9 
fe ghar గ భా ఇల tH భజ ga | 

బానిసల దూరదృష్టపై 

విశ్వాసముంచలేము. 

(పపంచములో స్వతర్శ్యతమానవుఐ 
కన్నులే కలదు చూపు. 



శ 

PF > 

5, p 
hip pid 

ఇఇ Tre గగ fr 
ma qf me TN fer 

ఏముక్తులగు భక్తుల 

ఉన్నతి వేరు, 

వారి మరణము ఇచ్చును 
me ఇతరులకు [పాణము. 



“ఈజలీయాాలోలో 
. లో గులో 3 JT t,t 

ga Nw 1 ఇళ 

aad mn ee wm fe ఇరగ 

ముళ్చుల అద్భుతాలు వానినలను ఆకర్షిండును 

కముముక్త భక్తుడు స్వయముగ 

ఒక సజీవ అద్భుతము _ 



గా ఇ ళా wa. te gan ఇర ఇ భం ఇ ఇ fa బాగా! 

వాంఛల వేడిమిచే హృదయము 

జీవితమునే పట్టి వేయును, 

దుష్టమెన వాంఛలతో మరణించును 
న 

పట్టుబడిన జీవితము, 



) ) 
sph IY 

SR న 
షి 

తి 

OPI)
 7D 

_(పతిజివి న్వభావములో 

భ|దపరచ బడ్డది వాంఛ. 



త తే 

త ఉట f 

న. 
క 

ER ala ఇ qm af qr 

qa mm ఇ భి wa 

నవనభ్యత నీతి 

మానవుని హింసించడం . 

మానవుని హింస తెర వెనుక = 

__ సాగుతుంది వ్యాపార ము, 



| న. 

తి Ee cde Jaded! hy 

qh me wm TT లి, 
ERIE re 

_ పాదుషాల వైభవము కానీ 
..... ప్రజాస్వామ్యపు తమాషా కానీ 
రాజకీయాలనుండి ధర్మము వేరైశె 

అత్యాచారము అధిక మగును, 



Uf SEU hl tI Fells 
య యాం ళన ey lye 

చ erhoe HE ఆర qt fret § భా 1 erie eter free కా తం | 

వేలకొలది భగవంతుని (పేమికులు కలరు; 
అడవులలో తిరుగు వేసారువారు; 

చెవుని దాసుల (పేమించువారి 
దాసుడను అయ్యెదను నేను. 



PT DT ట్ల టాలీ l= U మ్ 

LIST Sf 
mean fee mg frre గ గా 
aT EI en కా? ఇ స మ... 

సొహార్ణ్షితతోనే ఆరోగ్యమును పొందెను. 

రోగ(గ స్రములగు రాష్ట్రములు 
దానితోనే తను న్నిదిత, అదృష్టములను 

మెల్కొల్పినవి రాష్ట్రములు. 



AEs pL Tabs 

డ: fel? LE య || 

PEO ఇ ఇ wl re hE 
జాగ్ కా కౌ te! fr fr Er 

అమ ప్రపంచాలు. 

ప. ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి. 

ఇప్పటికీ వేమపరీక్షలు 

ట్? ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి, 



Ar Pan 

Lida ded 
EE ARM 

డై fra i క ఇ fel 
. స. శల wrt గిల. 4 Er 

న వాతావరణము లేదు; 

న్ళ్ల కొలది. బాటసారుల. జుట్టులు . 

“ఇక్కడ ఇంకా “ఎన్నో ఉన్నవి. 



phe 
శ 

SEs 

marr 7 mm ఇ ఇక 7 

wr ఇ mht hE 

తృప్తి చెందకు 

వర్ష సుగంధముల (ప్రపంచముతో; 

నందనవనములు యోగ్యములైన నీరములు 

ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి. 



న. 
Es, SIN 

TR a భా ww aia qn గరా 
mm weg ఇ qt fr భి క్ల, 

ఒక్క. గూడు పోగానే 

ఎందులకు ఇంతచింత 2 

నిట్టూర్చులకు ఏడ్పులకు చోట్లు 

ఇంకొ ఎన్నో ఉన్నవి. 



baad 
Cra pn ba 7 

Tw 
It am Taig ba pi 2 

నీవు పక్షి రాజువృ, 
౨ ఎగురుయే నీ పని; 

ఎనీ, యెదుట మిన్నులు 

=... ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి. 



pod Aidt! 
AEs es .. 

qd Ta am Nm TT GH 

fe dt ఖగ mt fr Hi క్షి! 

ఈ దినయామినులలో - "౬. 
చిక్కుకొని ఉండిపోకు; 

సి అవకాశాలు, (ప్రదేశాలు 

ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి. 



- LB 
లలో లలల 
క ee 

at షె రా dr భళి fi 

గతకాలములో గోష్టిలో 

నేను ఒంటరిగా ఉంటిని; 
ఇప్పుడు, ఇచ్చట నా విషయముల నెరిగినవారు 

ఇంకొ ఎంతో మంది కలరు 



oe 

LLL 
శీ 

II rie Up 
‘ 

గా రశ! ఈ గాణ q art $f 

mt ga fea qa ఇళ న్ fe 

నీవు ఆకనము కొరకు కాదు, 

భూమి కొరకు కాదు, 

[పపంచము నీ కొరకై ఉన్నది. 

నీవు 1పపంచము కొరకు కాదు. 



ఎ లో మయ a 

Le, Dhan rsd 
Te (0 WE గ 
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ఉన్నవి నీ ఆధీనములో 

ఈ మేఘాలు, వర్షపాతాలు; 

ఈ -గుండ్రముగా ఉన్న ఆకసము, 

మౌనముగా నున్న వాతావరణము. 
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రః కొండలు, ఎడారులు, 

సము1దాలు, 
పవనాలు, 

నిన్నటివరకు గంధర్వుల వినోదాల కై 

వారి ఎదురుగా ఉండే
వి. 
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OUEST AMP, 

ar af @ గగ fren ఇ ఇం tar 

qa fn WW fr శకి! 

నీవు నిర్మించే (ప్రపంచమే నీది 

నీకు కాన్పించే రాళ్ళ ఇటుకల (పపంచం 

న కాదు. 



ఆత్మా వి షా గాగ్రా రము 

డఉ॥ దొశరథి 

బహుముఖ (సజ్ఞాశాల్నురై న మహాకవులలో ఇక్బాల్ ఒకడు. 
ఆయన భారతచేశ కవి మా్యతమే కాదు. ఆయనను (పాక్ పపంచ 

కవి అనడం సబబనుకుంటాను, శతాబ్దాలుగా దా శ్వారంథ కారంలో 

| మగ్గియున్న (పాక్ (పపం చాన్ని "మాచి ఆయన చాలా వేదన 

పడ్డాడు. పాశ్చాత్యులు పాక్ _పపంచాన్ని అంతటినీ బానీన శంఖ 

భాలతో బంధించారు నాటు. 

ఈ తూర్పులో. ఎప్పుడు కెల్లవారుతుంది?. ఎవ్పుడు 

స్వాతం [త్య భానూదయం జరుగుతు ంది?అని 'వెకకెందినవాడు ఇళ్చాల్. 
మహమ్మదీయుల 'దేళమని, బౌొద్దుల చెళమని, హిందువుల చేశమని 

కాకుండా తూర్పులోని సవ చాలావరకు తమ వ్య క్రిత్వాన్ని 

కోలోయి పాశ్చాత్యులకు తలయొగ్గిన స్థితినిచూసి. వింత వేదన 

పడిన ఇక్బాల్ లేఖనిలోనుంచి సేలువడీన కవితలు చిరస్మరణీయాలు. 

“విప్లవం లేని శీవితం మృత్యువుతో సమానం” అన్నాడు 

ఇక్బాల్ . అతని [వభ్యాతరచన ' “బాలె జి! (బయీల్” "లేని" కేవతలకు 

భగవంతుని ఆదేశం”. అన్న. కవితలో మన వ్యక్త కృపరఛిన విన్నవా 

త్శక భావాలను అవగతం చేసుకొని, ఇక్సాల్ను మించిన విప వకవి 

లేడు అనుకున్నాను నొ చిన్నతనంలో. === 

“పీదలకు తిండిపెట్టలేని పొలాలను తగలాపె ట్రండి, మేల్కోండి 

చేరలారా! ధనికుల. మేడలు పడగొ ట్టండి, వ. వ 



ti 

పొంగిం చండి. | పజాస్వామ్యయుగం వ స్తున్నది" అని ఎలుగెత్తి 

జాటాడఢడు ఇ కాల్, 

Sass ఈ విప్లవ నినాదాలను మించిన గంభీరమెన తాత్త్విక 

భావన ఆయన కవితలో ఉన్నవని అర్ధం చేసుకోడానికి ఆయన ఇతర 
ర చనలు“అర్ ముగానె హిజాజ్ ” “జర్ఫెకలీమ్ “బాల జి బయీల్ ' 

లోని అత్మావ్ష్కూ-ర ఘట్టము చదవాలి. 

“కళ్ళు తెరువు; భూమిని చూడు; 

ఆకాశాన్ని తిలకించు; (పక్భతిని దర్శించు, 

తూర్పునుం చి ఉబికివస్తున్న నూర్యుజ్ణి కాన్తచూడు' 

అంటూ. విశ్వాత్మ మానవుని ఆహ్వానిస్తున్న ఘట్టంలో 
(బాలే జి బయీల్) ఇ గాల్ ఆశావాది అని రూఢి అవుతుంది. అతని 

విశాలవ్భాదయం గురించి చెప్పాలం'కు, ఆయన భారతీయ, మవామ్మ 

దీయ, జౌర్ద పొశ్చాత్య సిద్దాంతాలను సవ్భాదయతతో ఆక ళించుకుని 

తనకు నచ్చిన వాటినన్నిటినీ జీర్ణి ంచుకున్నాడు. భగవద్గీతలో కృన్ల 
భగవానుని కర్మసిద్ధాంతం, బుద్దుని కారుణ్యభావం, భ _ర్హృవారిలోని 

నీతి, వై రాగ్యాలు ఆకళించుకున్నాడు. 

_ “అఆచరణే జీవితం” అన్న ఇక్చాల్ మాట భ_ర్భవారి భావనే. 

ఆచరణ ఉ_తమమెన దైతే జీవితగమ్యం చేరుకోగలం. అలా 

కానప్పుడు మానవుడు విఫలుడౌతాడు, అన్నాడు ఇక్బాల్ ఒకచోట. 

అన్ని టికం శు ఇక్బాల్ రచనలలో నన్ను ఆకర్షి ంచింది 

“ఖుదీ” (ఆత్మ). మానవుని ఆత్మమీద ఇక్బాల్ కు చాలా. విశ్వాసం 
వుంది. “ఆత్మే జీవం; ఆత్మను కొలోవడమే మృత్యువు” అంటాడు 

ఇక్బాల్ ఒకచోట, 

డా॥ బెజవాడ గోపాల రెడ్డిగారు ఇళ్చాల్ రచనల అనువాదా. 

నిక, ముఖ్యంగా ఇళ్ళాల్ ఆత్మతత్వ | వబోధకమైన రచనల అను 



కి మూనుకోవడం నాకు ఎక్కువ ఆనందాన్నీ, తృ ్తినీ 

ందొ, 

నిజానికి 'ఖుది అన్నమాటకు శబ్దార్భం వ్యక్తిత్వం. కాని 
క దాన్ని “ఆత్మ” అనే అర్థంలోనే వాడాడు, గోపాల రెడ్డి 

ఇంది ఆన్న చోటల్లా 'అత్మ' అన్నపదం వాడడం ఎంతో 

రంగూ వుందని నేను భావి స్తున్నాను. 

““ఆత్మ చచ్చిపోళే గాలిఎదుట 

గడ్డిపో చవల నుందువు; 

ఆత్మ బతికియుంశేు . 

నీవు చరాచరముల ఏలు చ కవర్షివి 
_ఈపం క్తులు చాలు,ఇక్చాల్ కు అత్మ న ఎంతటి మమకారం, 

ఏంవున్నదో చెప్పడానికి, ఎవరో వ్యక్తిని ఉద్దేశించి చెప్పి 

౩ అనిపించినా, నిజానికి ఇక్బాల్ తన జాతిని తన బానిస 

ష = చాస్యంలో |మగ్గివున్న |పాకొ|పపంచాన్ని అంతనీ అతను 

చు ఈ వాక్యాలు అన్నాడని నెను భావి స్తున్నాను, ఆత్మ, 

వపంచానికి జీవం, 

““ఆత్మచావగా 

తూర్పునాడుల మాగా ణములలో 

చైె_వ రహస్యముల ఎరిగినవారు 

ఎవరును పుట్టలేదు" 

నువామ్మదీయ దేశాలేకాదు, తూర్పుసాంతం ఆత్మ కేజో మయ 

ఆయన విశ్వాసం. 

“ఆత్మ |బతికియుంకు 

_దర్శిదుడే మహారాజు. 
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లేకున్న, మహోరా జే 

దరి దునికన్న హీనుడు - 

(శ్రీ గో పాల'ెడ్డిగారు, జటిలమైన ఇక్బాల్ అత్మతత్వాన్ని 

చిన్న మాటలలో పాఠకులకు సుబోధకంగా అనువదించా రనడానికి 

బబ వంకులు తార్కాణాలు, 
కెలా ఉట 

ఇక్చాల్ నిర్వచించే అత్మ, తొలిమజిలీలో భౌతిక మే. కాని 

(కమ్మ కమంగా ఉన్నతిపొంది భౌతిక శక్తులను లొంగదీసుకుని 

భగవత్ సాజాత్కారమును పొందుతుంది, 

“దేవుని చూచు భక్తుడు 

ఆత్మ జాగ్భృతము కాగా 

వాడిగల, కాంతిగల 

ఖడ్గమువలె అపో 

అన్న వం కులలో ఆత్మళ కి ఆవిష్క్బృతము. అత్మళ క కల్ర 

జాతికి నాల న. కాల ఒకచోట ఈ అంటాడు, 

“ఆ చేళమునకు ie 

ఆయుధములతో పనిలేదు |. శ 

ప చేశ యువకుల ఆత్మ 
ఉక్కువలె గట్టిఅగునో ” 

ఆత్మ అంజు ఏమిటో, పండు ఒలిచి. చేతిలో. పెట్టినట్లు య 

పద్యాలుకూడా ఇకార రచనలలో ఉన్నవి. ఉదాహారణకు : 



“నీ శ్రీవితము ముత్యపు చిప్ప, 

వర్ష బిందువు ఆత్మ; 

అది ఎట్టి శుక్తి. 

"వర్ష బిందువును ముత్యము చేయలేనిది ?'” 

వర్ష బిందువును ర్ చేయలేని ళు ఒకి శు క్తి అనిపించు. 

కోడానికి "యోగ్యముకాదు. అట్టా? అత్క్మావిష్కారము చేసికొనలేని 

జీవితము జీవితమే కాదు. 

త అంటాడు “ 

“శ్రవితసారము- (మః 

[వవ వు అన”. అని. 

వీమవలన అత్మ పరిపక § మవుతుంది. 

“దేవుణ్ణి చూడాలనుకుంశు నీ అత లోతులను చూడు 

అంటాడు ఒక చోట ఇక్బాల్. మానవుణ్ణి సంపూర్ణ మానవునిగా 

రూపొందించడానికి, భగవంతునితో ఏకత్వం సాధిం చడానికీ ఆత్మయే 

ఉత్తమ సాధనం. 

“విద్యా (దావకములో 

నాన వేయుము స్తీ ఆత్మను; 

మె త్తనకాగా వినియోగించు... 

ఎక్కడ వలసిన అక గాడ” 
a, 

విద్యా దావక అలో ఆత; శు “నానవేయడం అనే. ఖావం 

మూలంలో వుంది... మూలంలోని సొగసును. యభాతభంగా మనకు 

"తెలియ “దేయడంలో గోపాలరెడ్డి గారు విజయం సాధించారు: 
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ఉత్తమ అనువాదం, మూలానికి విధేయంగా వుండాలి. అనుసరణ, 

అనుకరణ, పునస్సృష్టి కారాదు. అనుసరణలో మూల సౌందర్యం 

నశిస్తుంది. ఫారసీలో |సేయసీ|పియుల (పణయాన్ని దీప, శలభ 

(పణయంతో ఉవమింప జేస్తారు కవులు. అనువదించినపుడు మల్లి కా 

(భమర (పణయంగా చెబితే, మూలంలోని కొత్తదనం పాఠకుడికి 

అర్థ ౦కాదు. అందుకని గోపాల రెడ్డిగారి ఈ అనువాదం, ఇక్బాల్ 

కవితలోని వింత అలంకొరాలన్కు నుడికారాలను, భావపకటనా రీతిని 

నునకు అద్దం వట్టి చూపుతుంది. ఇదొక గొప్ప వీశేషం. 

విద్యా చావక ౦లో ఆత్మను నాశవేయడం వంటి చక్కని 

భావనలను మూలం _ చదవలేని తెలుగు పాఠకునికి అందించిన 

గో పాల రెడ్డిగారి అనువాదరీతిని అభినంది స్తున్నాను. 

గోపాల రెడ్డిగారు ఇక్ళాల్ యొక్క కొన్ని ఫారసీ వద్యా 
లను కూడా త ఎలా నాటిలో నాకు నచ్చిన ఒక సద్యాన్ని 

ఇక్కడ ఉదవారిస్తున్నాను 

“మానవుని అన్వేషిం చడములో 

ముందడుగు వేయుము. 

చెవుడు కూడ 

మనిషిని వెదకుచునే కకత 

చేవుడు మనిషిని వెదకుతూ అరల ఊహిం చడం 
ఇక్బాల్ కవితకు పరాశకాష్థ, 

గోపాల రెడ్డిగారు “ఖుదిని, వ్యక్షిత్వమనే సాధారణ పదంతో 

సరిపెట్టక 'ఆత్మ' అనే మాటవాడి నిండుదనం శెచ్చినక్ల్టే 
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“షాహీన్! అనే పదానికి “డేగ” అనే _నెఘంటుకార్థంతో సరి 
"పెట్టక, గరుత్మంతుడుగా అనువదించడం నాకు ఎంతో సొగనని 

పించింది. 

“నవు గరుత్మంతుడవు 

పర్వత కిఖ రాలలో కాపురముచేయి” 

(“తూ షాహీయహై బసేరా కర్ పవోడోంకీ చటానో6పర్ ”) 

ఇందులో షూహీకాను వ. అనువదిస్తే ఈ గాంభీర్యం 

వచ్చేదేకాదు. 

“గూడును కట్టుకోడు గరుత్మంతుడు” 

(౩ పాహీ6 బనాతా నహీ. ఆపియానా) 

సాధారణ పకులు గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి. గరుత్మంతుడు 
పకిరాజు, గూడు కట్టుకుంటాడా? 

కుల |పపంచంలో చేను బై రాగిని" అన్నారు. బె_రాగికి 

వ కాని స్వేచ్చ వుంది, అదే ఉపాదేయం. 

“నివు గరుత్మంతుడవు; 

ఎగురుటయే నీ క_ర్హవ్యము, 

సీ సమ్ముఖమున 

మిన్ను లు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి” 

ఎంత చక్కని కవిత! స్వేచ్చా జీవ్నియెన మానవుని గరు 

త్మంతునిగా భాపించినాడు కవి, 

“ఖుదీ”, “షాహీన్ '' తో పాటు గోపాలరెడ్డిగారు మరి 

కొన్ని ఇక్బాల్ కవితలు అనువదించారు. వానిలో జావేద్ నామా, 
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కొత్త శివాలయము, మిణుగురు పురుగులు, రాతి-కవి, గాలిబ్ పె 

ఇక్బాల్ (వాసిన గీతము, చాలా గొప్పవి. 

గాలిబ్ను గురించి (వాస్తూ qe 

“కల్పనా విపహాంగపు పక్షములు 

ఎంతో దూరము చేర గలవు; 

నఖశిఖ పర్యంతము నీవు ఆత్మవు; 

సాహిత్య నభలు నీ శరీరము అన్నాడు ఇక్బాల్, 

ఈ పం కృలు చదువుతున్నపుడు నా నయనాం చలములలో 

అ శుక ణములు తొణికినపి. 

“ఉర్దూ కుంతలములకు 

ఇంకను నీ దువ్వెన అవశ్యమై యున్నది 
| 

అంటాడు ఇక్సాల్, గాలిబ్ ను గూర్చి. ఎంత నూతన భావన' 

ఇక్బాల్ ను సరసమైన, సరళమైన, తెలుగులో 
మూలవిధేయముగా అనువదించిన "గౌరవం డా॥ జెజవాడ గోపాల 

డ్డి గారికే దక్కింది. తెలుగు పాఠకలోకానికి ఇక్ళాల్ కవితా 
సౌరభాలను అందించిన గో పాలెడ్డిగారిని అభినందిను న్నాను 

ఈ అనువాచాన్ని సర్వాంగ నుందరంగా (పకటిం చిన 

స సాహిత్య & అకాడమీకి నా ధన్యవాదములు. 

“ఆత్మ బతికి యుంశే 

అపార. సాగరాలు నడకతో నే హ్, 

ఆత్మ (బతికి ( అరక 

కొండ వరునలు ముఖమల్. వలె మె త్తని య 
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Dedicated 
to 

My friend and well wisher 
LATE DOSTH MOHAMMED ALLADIN 

(Born 31-5-1909 Expired 13-1-1973) 

a large hearted, philanthropist 
and 

a prominent Industrialist of Hyderabad. 
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